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 PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  

Alamat : Jl. Kaliurang Km 14,5 Besi, Sleman, Kabupaten Bogor 

55584, Telp.  

(0274) 898444 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Bapak/Ibu/Saudara yang saya hormati, 

 Saya mahasiswa jurusan Psikologi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melaksanakan penulisan 

skripsi sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program S1. 

 Untuk kepentingan tersebut, saya membutuhkan bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara agar berkenan mengisi angket yang saya berikan. Diharapkan 

Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan jawaban sejujur-jujurnya. Kerahasiaan 

jawaban akan dijamin dan dijunjung tinggi oleh etika akademik dan akan saya 

gunakan sebaik-baiknya untuk keperluan skripsi saya. 

 Jumlah aitem yang harus Bapak/Ibu/Saudara kerjakan cukup banyak terdiri 

dari tiga skala. Dalam angket ini tidak ada jawaban benar atau salah. Semua 

jawaban benar apabila isi dan pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan 

Bapak/Ibu/Saudara. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan sangat berharga 

dan bermanfaat bagi saya. 

 Terimakasih atas kesediaan, kesungguhan dan kejujuran Bapak/Ibu/Saudara 

dalam menjawab setiap pernyataan. Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan 

Bapak/Ibu/Saudara dengan kebaikan yang berlimpah dan kemuliaan yang lebih 

tinggi, aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 

Hormat Saya,  

Widya Annisa
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IDENTITAS PRIBADI 

 

Nama (Boleh inisial)  : ............................... 

Jenis Kelamin   : L / P  

Usia    :  

Jabatan    :  

Status Pernikahan*  : a. Menikah          b. Tidak Menikah          c. Belum 

Menikah        d. Lainnya 

Pendidikan Terakhir*  : a. SMA/Sederajat           b. S1             c. S2            d. 

S3 

Status Kepegawaian  : a. Pegawai tetap  b. Pegawai kontrak 

Lama Bekerja (WAJIB DIISI) :        Tahun 

Rata-rata gaji per bulan* : a. < Rp. 4.000.000,00 

b. Rp. 4.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 

c. Rp. 6.000.000,00 – Rp. 7.000.000,00 

d. > Rp. 7.000.000,00  

* Silanglah (X) salah satu pilihan yang paling sesuai dengan diri anda 

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian 

dan menjawab semua pertanyaan penelitian sesuai dengan keadaan saya yang 

sejujurnya. 

 

                Bogor,     Februari 2019 

............................................ 

Responden 
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SKALA I 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap 

pernyataan yang diajukan. Silanglah : 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : Jika anda merasa Sangat Tidak Sesuai 

antara apa yang terjadi dengan pernyataan 

tersebut.  

Tidak Sesuai (TS)  : Jika anda merasa Tidak Sesuai antara apa  

  yang terjadi dengan pernyataan tersebut. 

Kurang Sesuai (KS) : Jika anda merasa Kurang Sesuai antara apa 

yang terjadi dengan pernyataan tersebut. 

Sesuai (S) :Jika anda merasa Sesuai antara apa yang 

terjadi dengan pernyataan tersebut 

Sangat Sesuai (SS) : Jika anda merasa Sangat Sesuai antara apa 

yang terjadi dengan pernyataan tersebut  

 

No. Pernyataan STS TS KS S SS 

1. Saya merasa senang 

berorganisasi di perusahaan ini. 

     

2. Saya mudah tertarik, berpindah 

dan membangun hubungan 

dengan perusahaan lain 

walaupun saya sudah bekerja di 

satu perusahaan. 

     

3. Saya merasa berat untuk 

meninggalkan perusahaan ini 

walaupun saya 

menginginkannya. 

     

4. Saya tidak takut meninggalkan 

perusahaan ini walaupun saya 

tidak memiliki rencana 

pekerjaanlain. 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

5. Saya percaya kesetiaan adalah 

hal yang penting dan 

merupakan kewajiban secara 

moral untuk tetap tinggal dan 

menyelesaikan tanggung 

jawab. 

     

6. Saya tidak percaya bahwa 

seseorang harus selalu setia 

pada perusahaannya. 

     

7. Saya merasa senang 

mendiskusikan tentang 

perusahaan saya dengan orang-

orang diluar perusahaan. 

     

8. Saya tidak merasa menjadi 

bagian dari keluarga di dalam 

perusahaan ini. 

     

9. Saya tidak ingin meninggalkan 

perusahaan ini karena banyak 

yang sudah saya korbankan. 

     

10. Saya tidak merasa dirugikan 

ketika saya meninggalkan 

perusahaan ini. 

     

11. Saya tidak akan meninggalkan 

pekerjaan saya begitu saja, jika 

saya memiliki tawaran dari 

perusahaan lain. 

     

12. Berpindah dari perusahaan satu 

ke perusahaan lainnya adalah 

hal yang etis atau wajar. 

     

13. Saya merasa bahwa masalah 

perusahaan adalah masalah 

saya juga. 

     

14. Saya tidak merasakan 

kelekatan secara emosional 

pada perusahaaan ini. 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

15. Tetap berada di perusahaan ini 

karena keinginan saya dan juga 

kewajiban. 

     

16. Saya memiliki pilihan alternatif 

perusahaan lain jika saya 

pindah dari perusahaan ini. 

     

17. Saya diajarkan untuk memiliki 

nilai-nilai kesetiaan pada 

sebuah perusahaan. 

     

18. Saya berpikir bahwa menjadi 

‘pria karir’ atau ‘wanita karir’ 

itu tidak masuk akal. 

     

19. Saya merasa perusahaan ini 

sangat berarti untuk saya. 

     

20. Saya tidak merasakan perasaan 

yang kuat untuk berada di 

perusahaan ini. 

     

21. Saya takut tidak memiliki 

pekerjaan lain jika saya 

meninggalkan perusahaan ini. 

     

22. Saya dapat meninggalkan 

perusahaan ini karena tidak 

merasa mendapatkan manfaat 

di sini. 

     

23. Meninggalkan perusahaan 

tidak sesuai dengan nilai-nilai 

yang saya pegang. 

     

24. Saya tidak tertarik 

melaksanakan tanggung jawab  

di perusahaan ini. 
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A. Skala II 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap 

pernyataan yang diajukan. Silanglah : 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : Jika anda merasa Sangat Tidak Sesuai 

antara 

apa yang terjadi dengan pernyataan tersebut.  

Tidak Sesuai (TS)  : Jika anda merasa Tidak Sesuai antara apa  

  yang terjadi dengan pernyataan tersebut. 

Kurang Sesuai (KS) : Jika anda merasa Kurang Sesuai antara apa 

yang terjadi dengan pernyataan tersebut. 

Sesuai (S) : Jika anda merasa Sesuai antara apa yang 

terjadi dengan pernyataan tersebut 

Sangat Sesuai (SS) : Jika anda merasa Sangat Sesuai antara apa 

yang terjadi dengan pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan STS TS KS S SS 

1. Prestasi menjadi tujuan utama 

saya dalam bekerja 

     

2. Saya merasa senang dengan 

pekerjaan saya 

     

3. Saya sangat bersemangat 

meraih penghargaan di tempat 

kerja saya 

     

4. Saya senang mengerjakan 

tugas yang menjadi tanggung 

jawab saya 

     

5. Kemampuan saya terus 

berkembang 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

6. Saya merasa lebih dihargai 

ketika mencapai prestasi 

     

7. Saya merasa senang 

mengerjakan pekerjaan saya 

     

8. Merasa tertantang dengan 

pekerjaan yang sulit 

     

9. Saya bersemangat 

meningkatkan kompetensi 

saya dalam bekerja 

     

10. Pekerjaan saya saat ini sangat 

saya sukai 

     

11. Saya senang mendapatkan 

insentif jika berprestasi 

     

12. Saya suka pekerjaan 

menantang 

     

13. Ikut bertanggung jawab bila 

teman melakukan kesalahan di 

dalam sebuah tim 

     

14. Setelah target tercapai posisi 

lebih terjamin 

     

15. Saya berharap keterampilan 

kerja saya terus berkembang 

     

16. Prestasi bukan hal yang saya 

cari dalam pekerjaan 

     

17. Saya merasa kurangnya 

apresiasi ketika target tercapai 

     

18. Prestasi tidak membuat posisi 

saya terjamin 

     

19. Saya suka menunda pekerjaan 

karena deadline masih lama 

     

20. Saya akan pulang bila tidak 

ada lagi pekerjaan walaupun 

jam kerja belum habis 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

21. Saya hanya akan bertanggung 

jawab dengan pekerjaan 

pribadi saya 

     

22. Posisi jabatan saat ini 

bukanlah yang saya inginkan 

     

23. Saya merasa keberatan bila 

diberikan pekerjaan yang sulit 

     

24. Saya tidak menyukai posisi 

pekerjaan yang sulit 

     

25. Saya tidak diberikan bonus 

walaupun mencapai target 

     

26. Kalau memungkinkan saya 

memilih pekerjaan yang 

mudah 

     

27. Saya tidak senang dengan jenis 

pekerjaan yang saya tekuni 

sekarang 

     

28. saya tidak merasa bersemangat 

walaupun ada beragam 

penghargaan di kantor saya 
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Skala III 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap 

pernyataan yang diajukan. Silanglah : 

Sangat Tidak Sesuai (STS) : Jika anda merasa Sangat Tidak Sesuai 

antara apa yang terjadi dengan pernyataan 

tersebut.  

Tidak Sesuai (TS)  : Jika anda merasa Tidak Sesuai antara apa  

  yang terjadi dengan pernyataan tersebut. 

Kurang Sesuai (KS) : Jika anda merasa Kurang Sesuai antara apa 

yang terjadi dengan pernyataan tersebut. 

Sesuai (S) : Jika anda merasa Sesuai antara apa yang 

terjadi dengan pernyataan tersebut 

Sangat Sesuai (SS) : Jika anda merasa Sangat Sesuai antara apa 

yang terjadi dengan pernyataan tersebut 

 

No. Pernyataan STS TS KS S SS 

1. Peraturan di tempat saya 

bekerja terlalu membatasi 

saya dalam melakukan 

pekerjaan 

     

2. Saya menyukai orang-orang 

yang bekerja dengan saya 

     

3. Saya sering merasa bahwa 

saya tidak mengetahui apa 

yang sedang terjadi dalam 

organisasi ini 

     

4. Atasan saya selalu mengontrol 

pekerjaan bawahannya 

     

5. Komunikasi yang terjadi pada 

organisasi tempat saya bekerja 

tampaknya berjalan baik 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

6. Tantangan yang ada dalam 

pekerjaan saya membuat saya 

senang melakukan pekerjaan 

itu 

     

7. Saya merasa tidak mengenal 

instansi saya dengan baik 

karena terbatasnya 

komunikasi 

     

8. Gaji yang saya terima di 

instansi tempat saya bekerja 

sesuai dengan harapan saya 

     

9. Kenaikan gaji terlalu sedikit 

dan sangat jarang 

     

10. Kesempatan promosi di 

instansi tempat saya bekerja 

cukup baik 

     

11. Saya merasa puas dengan 

kesempatan yang saya miliki 

untuk meningkatkan gaji 

     

12. Saya memiliki rekan kerja 

yang memiliki kemampuan 

yang baik 

     

13. Ada tunjangan-tunjangan 

yang seharusnya kami terima 

namun ternyata tidak kami 

peroleh 

     

14. Karir orang-orang yang 

bekerja disini berkembang 

dengan sama pesatnya seperti 

ketika mereka bekerja di 

organisasi lain 

     

15. Saya tidak menyukai berbagai 

kebijakan di tempat saya 

bekerja 

     

16. Saya tidak merasa nyaman 

saat harus bekerja dengan 

rekan kerja saya 

     

17. Saya merasa bahwa pekerjaan 

saya sangat bermakna untuk 

orang lain 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

18. Pekerjaan saya sangat tidak 

menantang 

     

19. Banyak aturan dan prosedur 

yang membuat kami sulit 

untuk melakukan sebuah 

pekerjaan yang baik 

     

20. Saya memiliki begitu banyak 

hal untuk dilakukan dalam 

pekerjaan saya 

     

21. Kenaikan pangkat di tempat 

saya bekerja tidak memuaskan 

     

22. Sistem penggajian di tempat 

saya bekerja tidak memuaskan 

     

23. Instansi selalu 

mengkomunikasikan berbagai 

hal yang menyangkut 

kepentingan karyawan 

     

24. Saya menyukai hal-hal yang 

saya lakukan dalam pekerjaan 

saya 

     

25. Saya mendapati kenyataan 

bahwa saya harus bekerja 

lebih keras karena 

ketidakmampuan orang-orang 

yang bekerja dengan saya 

     

26. Saya puas dengan 

penghargaan yang saya 

dapatkan di tempat kerja 

     

27. Kinerja atasan saya tidak 

maksimal 

     

28. Saya tidak menyukai pola 

komunikasi yang terjadi di 

instansi ini 

     

29. Saya menyukai atasan saya      

30. Atasan saya menunjukkan 

perhatian yang terlalu sedikit 

atas apa yang dirasakan oleh 

para bawahannya 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

31. Saya merasa gaji yang saya 

dapatkan tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang saya lakukan 

     

32. Komunikasi yang terjadi pada 

organisasi tempat saya bekerja 

berjalan tidak baik 

     

33. Rekan kerja saya adalah orang 

yang menyenangkan 

     

34. Saya tidak puas dengan 

kesempatan saya untuk 

mendapatkan promosi di 

perusahaan ini 

     

35. Tunjangan yang saya terima 

mampu memotivasi saya 

untuk bekerja lebih baik 

     

36. Ada sangat sedikit sekali 

kesempatan promosi di 

pekerjaan saya 

     

37. Saya senang dengan rekan-

rekan kerja saya 

     

38. Paket tunjangan yang kami 

miliki cukup adil 

     

39. Saya tidak mendapatkan 

penghargaan dalam bentuk 

apapun saat mengerjakan 

sesuatu yang baik 

     

40. Harapan saya akan tunjangan 

tidak sesuai dengan apa yang 

saya dapat 

     

41. Ketika saya melakukan 

sebuah pekerjaan yang baik, 

saya mendapatkan pengakuan 

atas hal tersebut yang 

memang seharusnya saya 

terima 

     

42. Mereka yang melakukan 

tugasya dengan baik akan 

memperoleh kesempatan yang 

adil untuk dipromosikan 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

43. Saya tidak merasa bahwa 

pekerjaan yang saya lakukan 

dihargai 

     

44. Kesempatan promosi antara 

satu karyawan denga 

karyawan yang lain dibeda-

bedakan 

     

45. Saya tidak puas dengan 

tunjangan yang saya terima 

     

46. Saya merasa bahwa saya 

digaji untuk jumlah yang adil 

atas pekerjaan yang saya 

lakukan 

     

47. Kadangkala saya merasa 

bahwa pekerjaan saya tidaklah 

berarti 

     

48. Atasan saya cukup kompeten 

(cakap) dalam melakukan 

pekerjaannya 

     

49. Sekecil apapun pekerjaan 

yang saya lakukan, saya selalu 

dihargai 

     

50. Atasan saya bersikap tidak 

adil pada saya 

     

51. Hanya ada sedikit 

penghargaan bagi mereka 

yang bekerja disini 

     

52. Peraturan di instansi tempat 

saya bekerja memudahkan 

saya melakukan pekerjaan 

     

53. Tunjangan yang saya terima 

tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan saya 

     

54. Peraturan di instansi tempat 

saya bekerja mampu 

mendukung kinerja saya 

     

55. Tunjangan yang saya terima 

cukup memuaskan 
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No. Pernyataan STS TS KS S SS 

56. Rekan kerja saya bukan tipe 

orang yang bisa diajak bekerja 

sama 

     

57. Saya merasa tidak puas 

dengan kinerja atasan saya 

     

58. Saya merasakan sebuah 

kebanggaan ketika melakukan 

pekerjaan saya 

     

59. Tunjangan yang kami terima 

sebaik yang ditawarkan oleh 

kebanyakan organisasi 

lainnya 

     

60. Saya merasa tidak dihargai 

oleh organisasi tempat saya 

bekerja ketika saya berpikir 

tentang gaji yang mereka 

berikan untuk saya 

     

 

 


